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Sv. Stjepan
- MUČENIK I KRALJ

U Kompolju štovanje Sv.

Stjepana sigurno ima duga tradiciju. Ali nije slučajno da mi častimo dvojicu svetih imenjaka. Sv. Prvomučenik "stapa" s proslavom Božićnog otajstva, a osim toga svi su zimski sveci u našim krajevima
na poseban način "hladni" pa zato mnoge župe 'daju oduška' u slavlju svoga
suzaštitnika. Slično je i s našom litnjom Stipanjom. S dubokom pobožnošću
častimo sutradan po Božiću mučeništvo našega sv. Zaštitnika i molimo njegov zagovor, ali pravo pučko slavlje odnosno zbor - obično u nedjelju poslije
16. kolovoza, kada slavimo Sv. Stjepana Kralja - vrhunac je našega godišnjega okupljanja. Tada, nakon svih ljetnih radova i prije početka jesenjih - zahvaljujući također Božjem daru lijepa vremena - možemo u miru i veselju doživjeti naše župno zajedništvo i radost susreta s Kompoljčanima koje je život
"rasuo" diljem Hrvatske ili svijeta. Sv. Stjepan Ugarski svečano je na Božić g.
1000. bio papinom krunom okrunjen za
kralja. Time je u Ugarskoj udario temelj
državnosti i učvrstio temelje Katoličke
crkve ter postao u svome narodu i kralj
i apostol, jer je Mađarsku konačno priveo kršćanstvu. A kako je Hrvatska od
početka 12. st. bila u sastavu s ugarskim
kraljevstvom, Sv. Stjepan Kralj od tada
je jako štovan i u našem narodu! On
je na koncu života svoju kraljevinu posvetio Majci Božjoj. Tako je, znakovito,
Sv. Stjepan davno postao i zaštitnik EU.

Svim župljanima blagoslovljena litnja Stipanja!

SVETI STJEPAN I GODINA VJERE

Obnova crkve i Crkve

Dragi vjernici, ideal čudesnoga evanđeoskog zajedništva, koje je preporučio naš
Učitelj Isus Krist, doslovce su živjeli prvi kršćani. To je očito iz zapisa Sv. Luke o
ulozi našega svetog zaštitnika - đakona Stjepana – koji glasi: "Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu!" (Dj 6,8). I u povijesti našega
naroda sigurno je od stoljeća sedmog bilo mnogo takvih trenutaka odnosno razdoblja blagoslovljenoga zajedništva. Pa i nakon gubitka državne samostalnosti. Npr.
u razdoblju Hrvatsko-ugarske monarhije, kratko vrijeme nakon vladanja našega svetog suzaštitnika Stjepana Kralja (Ugarskog), koji je umro 1038. godine.
Već se tada, kada je Hrvatska prvi put u svojoj povijesti ušla u jednu političku međunarodnu asocijaciju, pokazalo kako je VJERA a ne politika – temelj budućnosti
naroda. A upravo se to očitovalo mnogo puta tijekom naše dramatične povijesti u
proteklih 1000 godina, do naših dana. Zato je sada na
nama velika odgovornost jer je, kako reče naš biskup u
poruci za Godinu župne kateheze, zadatak današnjega
naraštaja da prenese na onaj idući najdragocjeniji dar
koji smo primili - vjeru u Isusa Krista. A na tu je zadaću sve vjernike pozvao i papa Benedikt proglašenjem Godine vjere. Ona će biti na razini cijele Crkve službeno otvorena 11. studenoga, a potom i u našoj biskupiji.
Već sada svi zajedno trebamo razmišljati što možemo i
trebamo učiniti u toj zadaći. Jer "Crkva u cjelini, i pastiri u njoj, moraju poput Krista krenuti na put da izvedu
ljude iz pustinje i povedu ih prema mjestu života, prema prijateljstvu sa Sinom Božjim, prema Onome koji nam
daje život u punini", napisao je Sveti Otac u apostolskom pismu Vrata vjere. To je
zadaća i Kristovih učenika u Kompolju i Brlogu. Obnova vjere bit će obnova Crkve,
u ovom vremenu dok obnavljamo našu župnu crkvu Sv. Stjepana. Zahvaljujući daru
Ministarstva kulture možemo ove godine obnoviti sakristiju. Pomoć i dalje skupljamo jer potrebe su velike. Posebna hvala obiteljima koje daruju godišnji prilog. Svi
mogu dati i manji dar, kao i kupnjom Vrila i knjige Slavka Degoricije. Hvala članovima ŽPV za pomoć i angažman, a posebno mežnjarici i njezinoj obitelji (podsjećam ujedno da su mnogi "zaboravili" mežnjariju!)! Na sve zazivam Božji blagoslov,
a onima koje vidim samo na litnju Stipanju odmah čestitam i Božić i Uskrs!

Ispovijest vjere Hrvata katolika

Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga.
Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i
tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa
Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku
polažem u Bezgrješno Srce Presvete Bogorodice
Marije. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj,
čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Podsjećam vjernike Brloga da - kad god se ne slavi sveta misa u
njihovoj župi - mogu doći na euharistijsko slavlje u Kompolje!

DAN HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI
Poziv i poruka našega biskupa Mile

Dragi hodočasnici u Svetište hrvatskih mučenika na Udbini!
Ove godine Dan hrvatskih mučenika slavimo 25. kolovoza, kako smo to najavili na
dan posvete Crkve prošle godine. I ubuduće će slavlje biti u zadnju subotu u
kolovozu. Time proslava Dana hrvatskih mučenika biva između 9. rujna, kada je
1493. godine bila tragična Krbavska bitka, simbol naših stradanja u dalekoj prošlosti, i Dana žrtava totalitarističkih režima 23. kolovoza, simbola naših stradanja u
novijoj povijesti, naših Bleiburga, Vukovara i drugih stratišta. Ove godine slavlje će
predvoditi gradišćanski Hrvat, biskup iz Željezna (u Austriji), mons. dr. Egidije
Živković. Uz njega će biti i drugi naši biskupi i svećenici sa svojim hodočasnicima.
Gradišće i mnoge druge krajeve naselili su
prognanici i izbjeglice iz Hrvatske upravo nakon tragične bitke na Krbavskom polju 9. rujna
1493. godine. U to vrijeme selio se i Križ
krbavskih biskupa pa ga možemo uzeti kao
simbol naše hrvatske raseljenosti. Želimo
da on, uz Crkvu hrvatskih mučenika, postane
i simbol duhovne i nacionalne povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. Ondje gdje su
hrvatski svećenici dopratili izbjeglice i prognanike - i ostali s njima - sačuvala se veza sa
starom domovinom. Tu iseljenu Hrvatsku željeli smo predstaviti i u kalendaru „Hrvatski
mučenici“ za iduću 2013. godinu... Želja nam
je potaknuti hodočašća u Crkvu hrvatskih
mučenika iz svih dijelova iseljene Hrvatske.
CHM može postati točka sastajanja i okupljanja
svih raseljenih Hrvata i njihovih potomaka. Za
ovogodišnji Dan hrvatskih mučenika objavili
smo i časopis za Hrvatski martirologij „Hrvatsku vjernost“. U njemu su događanja
vezana uz CHM, napredak uređenja i sudjelovanje vjernika iz domovine i inozemstva
… Tu je popularni prikaz svega onoga što su povjesničari i ljubitelji povijesti našega
naroda iznijeli na znanstvenom skupu koji je održan u Zagrebu 25. i 26. travnja
2012. kojemu je bila tema: Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke
vladavine. Uvjereni smo, naime, da nam mir i slogu neće donijeti pobjednici - ni jučerašnji ni današnji. Najuspješniji put prema tome cilju jest da počnemo više cijeniti
žrtve i mučenike. Na to nas je pozvao prorok naših dana, veliki papa i prijatelj Hrvata,
Bl. Ivan Pavao II. čiji kip vas dočekuje na ulazu u prostor CHM. Mi kršćani vjerujemo da je oko žrtve Isusa Krista i žrtava njegovih vjernih svjedoka i sljedbenika nastalo snažno zajedništvo koje nazivamo Crkva. Polazeći od žrtava i mučenika može
se očekivati svako pravo zajedništvo. Molimo se da se to ostvari i u našem narodu.
Zato je pokrenut projekt Crkve hrvatskih mučenika. Radosno vas očekuje,
biskup mons. Mile Bogović
Izdavač: Župa Sv. Stjepana mč. Kompolje. Uredio: don Anđelko. Umnoženo za potrebe župe.

